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Dagsorden

Beslutning

Åbning af mødet
a) evt. afbud
b) bemærkninger til dagsordenen

a. Alle mødt.

1) Udkast til årsregnskab 2016
gennemgås (Benny), udleveres på
mødet
2) Fastsættelse af honorar for
tillidsposter: Formand, kirkeværge
og kontaktperson (se bilag 1 om
nuværende ordning/forslag fra
HBA)

b. Nil
1. Benny Rasmussen gennegik udkast til årsregnskab og
kvartalsrapport. Regnskabet ser fornuftigt ud. Driftsrammen
udviser et underskud på grund af investeringer i kirken. Som
dækkes af de fri midler.
2. Det udsendt forslag (bilag 1) vedtages.
3. Mødeplan for kirkekaffeplan er godkendt.

4. Udkast til vedtægter for kirkegården blev gennemgået. Der
3) Datoer for kirkekaffe og
var enighed om at vi skal udarbejde vedtægter for
ansvarshavende i 2017 fastlægges. kirkegården. Der nedsættes et udvalg som udarbejder et
Bilag 2 vedlagt.
forslag. Theodor Nielsen, Brian Riber, Verner Christensen,
Helle Bøving-Andersen.
4) Regler/vedtægt for kirkegården?
Skal dette udarbejdes? Se bilag 3
5. Udsættes til næste gang.
fra Bregninge Kirke til evt.
inspiration. Evt. nedsættelse af
6. Vi fortsætter med at sende dagsordner til stedfortræderne
udvalg.
og de skal underskrive menighedsrådsløftet.
5) Udskiftning til LED-pærer i
Kirkeladen, udenfor kirken og i
graverhuset? Oplæg om priser osv.
ved Verner
6) Stedfortræderes deltagelse i
MR-møder, tavshedspligt osv. HBA
orienterer om regler på området.
7) Forretningsorden for Skårup
Menighedsråd diskuteres på dette
og det kommende møde i marts.
Se bilag 4.
8) Meddelelser:
a) sognepræsten
b) formanden
c) kirkeværge
d) kontaktperson
e) medarbejderrepr.
f) kasserer
g) regnskabsfører
h) kirkeblad
i) aktivitetsudvalg.
8) Eventuelt
Næste møde:

7. Forretningsorden for Skårup sogns menighedsråd.
Mødelængden må højst vare 2 timer. Og slutter senest kl
2100. Forretningsordne henlægges til næste møde.
8. a. Der bevilges midler til musik ved konfirmationen.
b. Føleren på kirkeladen skiftes.
Ida har det godt.
Kirkekalender er udsolgt fra forlaget.
c. nil
e. nil
f. nil.
g. Der skal føres regnskab med medarbejdernes feriedage.
h. nil
i. Der har ikke været holdt møde i aktivitetsudvalget.
8. Helle Bøving-Andersen deltager i kunstprojekt med
konfirmanderne. Projektet løber over 3 gange.
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, den

underskrifter
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